
 

 

Grønlænderstrategien 2013
- Nytilflyttede grønlændere og deres børn
 
 
Skriveskabelon for projektbeskrivelse

 
Nedenstående krav til projektbeskrivelsen skal være opfyldt for at 

kommunens projektbeskrivelse og akti

 

Frist for fremsendelse af projektbeskrivelsen: den 23

til Lise Poulsen pr. mail til lpo@socialstyrelsen.dk

Socialstyrelsen godkender projektbeskrivelsen 

 

 

 

Krav til kommunens projektbeskrivelse
Indsatsens overordnede formål 

1. Hvilket problem skal indsatsen løse
2. Hvilken forandring skal projektet medføre

 
Indsatsens målgruppe 

3. Hvem indgår i målgruppen: nytilflyttede 
4. Et realistisk bud på antal: dvs. 
5. Kønsfordelingen:50/50 
6. Er der relevante undergrupper
7. Hvordan er antallet borgere i målgruppen beregnet

 
Indsatsens konkrete mål på borgerniveau
Målene skal beskrives realistisk og opnåelige for målgruppen og evt. undergrupper
følgende mål: 

8. Opsporing af nytilflyttede grønlændere og deres børn
Team i gensidigt samarbejde, og de boligsociale medarbejdere i boligorganisationerne.

9. Tilbud om mentor hhv. frivillig mentor
10. Tilbud om danskundervisning: 

 I henhold til danskuddannelsesloven § 2 stk. 4 nr. 1 kan h
særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, 
modtage danskundervisning. 
Visitationen til danskundervisning foregår ved henvendelse til Job & I
familiesammenførte og indvandrere,

 
11. Visitationen af socialt udsatte nytilflyttede grønlændere og deres børn til indsatsen samarbejdsmodel under 
Grønlænderstrategien, herunder børn
medarbejder er hjulpet til kontakt med fx Ydelsescentermedarbejder om kontanthjælp, kan borgeren derfra henvises til 
fx familieindsatsen. Såfremt borgeren er indstillet på dette er der en GS
heraf fortsat samarbejde mellem DGH og kommunen vedr. borgerens inklusion.
 
- Alle familier med børn eller enlige forældre med børn, som tilflytter Aarhus Kommune fra Grøn

automatisk i forbindelse med den kommunale sundhedsplejeordning. Dette gælder for både spædbørn, skolebørn 
og unge i den skolepligtige alder.

 
-  Det skal altid vurderes om familien vil profitere af en samtale/tilknytning til Foreningen Grønlandske Børn’s 

Grønlænderstrategien 2013-2016 
Nytilflyttede grønlændere og deres børn 

kabelon for projektbeskrivelsen til Socialstyrelsen 

krav til projektbeskrivelsen skal være opfyldt for at Socialstyrelsen kan godkende 

e og aktivitetsplan for projektperioden.  

projektbeskrivelsen: den 23. februar 2014  

lpo@socialstyrelsen.dk  

Socialstyrelsen godkender projektbeskrivelsen den 28. februar 2014. 

Krav til kommunens projektbeskrivelse 

Hvilket problem skal indsatsen løse:at nytilflyttede socialt udsatte grønlændere ikke 
ken forandring skal projektet medføre for nytilflyttede grønlændere og deres børn?

nytilflyttede kontanthjælpssøgende grønlændere 
Et realistisk bud på antal: dvs. antal voksne, antal unge og antal børn hhv. i målgruppen

Er der relevante undergrupper:? 
Hvordan er antallet borgere i målgruppen beregnet eller opgjort?: erfaring, og optælling, foretaget af Kammak

Indsatsens konkrete mål på borgerniveau. Mål på borgerniveau er de resultater, som projektet forv
realistisk og opnåelige for målgruppen og evt. undergrupper.  Hvordan arbejder kommunen med 

psporing af nytilflyttede grønlændere og deres børn: opsøgende indsats fra DGH/
, og de boligsociale medarbejdere i boligorganisationerne.

ilbud om mentor hhv. frivillig mentor: ikke som standard 
: ja, visiteres gennem Jobcentret. 

I henhold til danskuddannelsesloven § 2 stk. 4 nr. 1 kan herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af 
særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, 

 
Visitationen til danskundervisning foregår ved henvendelse til Job & Integration, danskuddannelse for flygtninge, 
familiesammenførte og indvandrere, som er placeret ved hovedindgangen i Værkmestergade 5. 

af socialt udsatte nytilflyttede grønlændere og deres børn til indsatsen samarbejdsmodel under 
, herunder børn & ungeforvaltningen: når den enkelte nytilflyttede borger af den opsøgende 

medarbejder er hjulpet til kontakt med fx Ydelsescentermedarbejder om kontanthjælp, kan borgeren derfra henvises til 
en er indstillet på dette er der en GS-sag, jfr. vort samarbejdskommissorium

heraf fortsat samarbejde mellem DGH og kommunen vedr. borgerens inklusion.  

Alle familier med børn eller enlige forældre med børn, som tilflytter Aarhus Kommune fra Grøn
i forbindelse med den kommunale sundhedsplejeordning. Dette gælder for både spædbørn, skolebørn 

og unge i den skolepligtige alder. Der opsættes en teknisk løsning så dette sker automatisk

familien vil profitere af en samtale/tilknytning til Foreningen Grønlandske Børn’s 

ocialstyrelsen kan godkende 

ikke oplever social deroute. 
lyttede grønlændere og deres børn?: bedre inklusion 

børn hhv. i målgruppen: 30 pr. år 

, og optælling, foretaget af Kammak 

Mål på borgerniveau er de resultater, som projektet forventer at opnå. 
Hvordan arbejder kommunen med 

DGH/Kammak og Det opsøgende 
, og de boligsociale medarbejdere i boligorganisationerne. 

erboende grønlændere og færinger over 18 år, som af 
særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, 

danskuddannelse for flygtninge, 
som er placeret ved hovedindgangen i Værkmestergade 5.   

af socialt udsatte nytilflyttede grønlændere og deres børn til indsatsen samarbejdsmodel under 
når den enkelte nytilflyttede borger af den opsøgende 

medarbejder er hjulpet til kontakt med fx Ydelsescentermedarbejder om kontanthjælp, kan borgeren derfra henvises til 
sag, jfr. vort samarbejdskommissorium. I kraft 

Alle familier med børn eller enlige forældre med børn, som tilflytter Aarhus Kommune fra Grønland, sættes ikke 
i forbindelse med den kommunale sundhedsplejeordning. Dette gælder for både spædbørn, skolebørn 

Der opsættes en teknisk løsning så dette sker automatisk fremover. 

familien vil profitere af en samtale/tilknytning til Foreningen Grønlandske Børn’s 



 

2/2 

projekt Bedre Liv i Danmark, og i forlængelse af det om familien skal tilbydes en samtale med en medarbejder fra 
Foreningen.   

Konkrete aktiviteter, der bidrager til/ sikrer at målene nås 
12. Beskriv hvordan projektets aktiviteter leder frem til målet/målene: den opsøgende indsats kan åbne for borgerens 
tilgang til hjælpesystemet 
13. Beskriv hvordan indholdet i aktiviteterne modsvarer problemerne (som er beskrevet under formål): såfremt de 
opsøgende medarbejdere får fat i de pågældende inden de går i  deroute (efter borgerens egen opfattelse), er målet 
nået. 
14. Beskriv hvordan aktiviteterne hænger sammen og bidrager til at nå målet/målene, herunder visitation/kontakt til 
samarbejdsmodel under Grønlænderstrategien: den opsøgende indsats er rådgivning/håndholdt indsats, der leder 
frem til inddragelse i GS, såfremt borgeren vil. Borgerne skal oplyses om konsekvenserne af ikke at ville fx indgå i 
aktivering.. 

 
Tidsplan for aktiviteterne 

15. Beskriv hvordan aktiviteter gennemføres tidsmæssigt før andre, dvs. hvordan nogle aktiviteter er kritiske, dvs., at 
de er forudsætningen for at andre aktiviteter i projektet kan gennemføres: først den opsøgende indsats, derefter 
borgerens henvendelse til relevant myndighed, og derefter omfattet af GS, med særlige integrationstiltag 

 
Hvordan dokumenteres indsatsen, aktiviteterne og resultaterne på borgerniveau i kommunen? 
Der er krav om indsamling af cpr-nr.  

16. Hvordan indsamles Cpr-numre på de borgere og deres børn, som modtager indsatsen: Der registreres i KMD-sag 
når der er tale om en GS-sag 
17. Hvordan dokumenteres aktiviteterne i kommunen. Registrering i KMD-sag  
18. Hvordan dokumenteres de opnåede mål på borgerniveau i kommunen: registrering i KMD-sag 

 
Indsatsens organisation og ledelse: 

19. Indsatsens funktioner og antal ansatte: Kammak er del af DGH (i alt 5 ansatte), Det Opsøgende Team(i alt 17 
ansatte) er en del af SUV 
20. Indsatsens ansvarlige ledelse og dens organisationsstruktur: Kammak ledes af forstander af DGH, Det Opsøgende 
Team af afd.-leder i Center for Akut og Opsøgende indsats i SUV 
21. Beskriv hvordan indsatsen er knyttet til samarbejdsmodellen i kommunen, herunder børn & ungeforvaltningen: 
Center for Akut og Opsøgende Indsats er en del af SUV, hvis leder er projektejer i Kommunen. Lederne af indsatsen er 
således medlemmer af styregruppen, og dermed, sammen med lederen fra MBU bundet gensidigt af 
samarbejdskommissoriet  
22. Beskriv indsatsens tilknytning til kommunens styregruppe for Grønlænderstrategien: jfr. ovenfor 

Videreførelse af indsatsens aktiviteter efter Grønlænderstrategiens projektperiode: 
23. Hvordan forventes det, at indsatsen kan permanentgøres for kommunens borgere i målgruppen?: Såfremt 
samarbejdsmodellen, der udvikles og omsættes i projektperioden, vil den danne model for, hvorledes der fremover 
samarbejdes i kommunen vedr. alle borgergrupper, uanset etnicitet. 

 
 


